El Director i la Gerent del CRG, com a ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, en
relació a l’expedient de contractació relatiu al CONTRACTE PEL SERVEI
DE SUPORT I MANTENIMENT DELS ANALITZADORS I SEPARADORS
CEL·LULARS DE LA UNITAT DE CITOMETRIA DE FLUX CRG - UPF
NÚM. D’EXPEDIENT CRG06/18

I.- Antecedents:
Primer.- En data 14 de maig de 2018, es va convocar procediment
negociat per raons d’exclusivitat, mitjançant carta d’invitació enviada a
l’empresa BECTON DICKINSON, S.A.
Segon.- En data 13 de juny de 2018, va finalitzar el termini de presentació
de les ofertes havent presentat oferta l’empresa convidada, BECTON
DICKINSON, S.A.
Tercer.- Mitjançant acte de constitució de la Mesa de Contractació i
d’obertura de la documentació general de data 18 de juny de 2018, es
deixà constància del compliment dels requeriments administratius
establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i es constata
que no s’han detectat defectes en la documentació aportada.
Quart.- El 21 de juny de 2018 en acte d’obertura pública de les
proposicions avaluables mitjançant un judici de valor, es deixà constància
de la documentació aportada i de l’inici de l’estudi, anàlisi i valoració del
contingut dels referits sobres.
Cinquè.- En data 21 de juny de 2018 es procedeix a requerir a l’empresa
BECTON DICKINSON, S.A., mitjançant notificació e-notum, enviant un
comunicat de subsanació de l’oferta tècnica inclosa en el Sobre 2 del
present expedient. El citat requeriment és degudament contestat en temps
i forma per l’esmentada empresa, quedant així subsanat el requeriment
sol.licitat.
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Sisè.- En data 25 de juny de 2018 es procedeix a requerir a l’empresa
BECTON DICKINSON, S.A., mitjançant notificació e-notum, enviant una
invitació de negociació d’aquells extrems que ja es preveien en el Plec de
Clausules Particulars, és a dir, la Proposició Econòmica. L’empresa
BECTON DICKINSON, S.A. respon en temps i forma, indicant que es
ratifica en l’oferta econòmica inclosa en el sobre 2 éssent aquesta la millor
oferta que pot oferir
S’acompanya a la present resolució informe de valoració Global de les
propostes, de data 27 de juny de 2018, en el que es fa constar la valoració
del sobre núm. 2, d’acord amb els criteris de valoració establerts al Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
Aquest Informe es va fer seu per part de la Mesa de Contractació en la
referida acta.
Setè.- Aquest Òrgan de Contractació, en data 28 de juny de 2018, va
emetre resolució per la qual s’accepta la classificació i adjudicació
proposada per la Mesa de Contractació del procediment relatiu al
CONTRACTE PEL SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS
ANALITZADORS I SEPARADORS CEL·LULARS DE LA UNITAT DE
CITOMETRIA DE FLUX CRG – UPF.
En la mateixa resolució de data 28 de juny de 2018, es va requerir la
documentació establerta al Plec de Clàusules Administraves Particulars a
BECTON DICKINSON, S.A, per ser l’empresa seleccionada per raons
d’exclusivitat i que cobria els requisits establers en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Vuitè.- En data 05 de juliol de 2018, per part de l’empresa BECTON
DICKINSON, S.A, s’ha donat compliment al requeriment efectuat en data
28 de juny de 2018, en temps i forma.
Atenent als punts antecedents,
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ACORDA
PRIMER.- ADJUDICAR a BECTON DICKINSON, S.A, el procediment de
contractació relatiu al CONTRACTE PEL SERVEI DE SUPORT I
MANTENIMENT DELS ANALITZADORS I SEPARADORS CEL·LULARS DE LA
UNITAT DE CITOMETRIA DE FLUX CRG - UPF, amb número d’expedient
CRG06/18, d’acord amb els informes tècnics de valoració que s’accepten,
de la següent manera:
LOT NÚM. 1: Suport i Mantenimient d’un Analitzador Cel.lular CANTO
amb nombre de sèrie V0037, per un import de 8.885,92 € (IVA exclós) per
un període de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, per
un import de 8.885,92 € (IVA exclós).
LOT NÚM. 2: Suport i Mantenimient d’un Analitzador Cel.lular 1LSR II
FULL amb nombre de sèrie H48200055, per un import de 8.885,92 € (IVA
exclós) per un període de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga de 12
mesos més, per un import de 8.885,92 € (IVA exclós).
LOT NÚM. 3: Suport i Mantenimient d’un Analitzador Cel.lular LSR
FORTESSA 4L amb nombre de sèrie H647788E1010, per un import de
19.435,82 € (IVA exclós) per un període de 12 mesos amb possibilitat de
pròrroga de 12 mesos més, per un import de 19.435,82 € (IVA exclós).
LOT NÚM. 4: Suport i Mantenimient d’un Separador Cel.lular INFLUX
amb nombre de sèrie XOK100001, per un import de 51.640,97 € (IVA
exclós) per un període de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga de 12
mesos més, per un import de 51.640,97 € (IVA exclós).
LOT NÚM. 5: Suport i Mantenimient d’un Separador Cel.lular FACS ARIA
II amb nombre de sèrie P5X100001, per un import de 44.243,21 € (IVA
exclós) per un període de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga de 12
mesos més, per un import de 44.243,21€ (IVA exclós).
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SEGON.- FACULTAR al Director i a la Gerent del CRG per tal que puguin
realitzar tots els actes, tràmits i actuacions que siguin pertinents per la
formalització del contracte.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària.
QUART.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de
Contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea.

A Barcelona, 10 de juliol de 2018
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